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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam 

Bab IV, maka secara umum berikut ini disajikan kesimpulan-kesimpulan yang 

amat mendasar. 

Pengelolaan pembiayaan sekolah dasar di Kabupaten Bandung, kurang 

mampu mendukung penyelenggaraan PBM agar sesuai dengan kebutuhan belajar 

peserta didik. Sekolah dalam membiayai kegiatan PBM, hanya berdasarkan pada 

pengalaman yang sudah dilaksanakan sebelumnya, kurang memfokuskan pada 

kegiatan atau aktivitas apa yang sebenarnya perlu dibiayai, berdasarkan program 

yang telah ditetapkan. Disamping itu, masih  terdapat sebagian sekolah yang 

belum memfokuskan pembiayaannya pada  program atau kegiatan yang mampu 

mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. 

Pendidikan yang dibutuhkan oleh peserta didik di lingkungan Kabupaten 

Bandung khususnya pada tingkat Sekolah Dasar, adalah melengkapi peserta didik 

dengan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap serta kecakapan dasar 

untuk tumbuh dan berkembang secara total,  agar mampu melanjutkan ke jenjang 

yang lebih tinggi, dengan didukung oleh nilai-nilai agama, semangat kerja yang 

dilandasi oleh keteladanan  dan kebermartabatan sebagai bekal kehidupannya di 

kemudian hari. 
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Biaya penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Bandung, 

bersumber dari Biaya Operasional Sekolah atau BOS yang diberikan oleh 

pemerintah pusat dan daerah. Jumlah dana BOS yang disalurkan oleh Pemerintah 

Pusat sebesar Rp. 397.000,- per siswa, Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 

Rp.25.000,- per siswa, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 

Rp.17.500,- per siswa. Besarnya jumlah biaya operasional yang diterima oleh 

sekolah, dihitung berdasarkan jumlah murid yang terdaftar di sekolah yang 

bersangkutan.  

Bagi sekolah dasar yang menampung jumlah peserta didiknya relatif 

banyak, dana BOS yang diperoleh relatif besar untuk menyelenggarakan PBM. 

Tetapi, bagi sekolah yang menampung jumlah peserta didiknya sedikit, dana BOS 

yang diterima relatif kecil. Hal tersebut mengakibatkan sekolah yang 

bersangkutan kekurangan biaya untuk menyelenggarakan pendidikan, sehingga 

PBM yang dilaksanakan kurang optimal untuk memenuhi kebutuhan belajar 

peserta didik. 

Disamping itu, dana BOS yang diterima dan dikelola oleh Kepala Sekolah, 

pendistribusiannya kurang transparan dalam membiayai program atau kegiatan 

dalam melaksanakan PBM, sehingga menimbulkan praduga yang negatif dari para 

guru, pengawas dan masyarakat.  

Berdasarkan hasil evaluasi pertanggungjawaban dana BOS di lapangan, 

pengeluaran dana yang dilakukan oleh sekolah tidak mendasarkan pada 

perencanaan yang telah dibuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 

atau RKAS. Hal ini dibuktikan dengan adanya kekeliruan Kepala Sekolah dan 
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Bendahara dalam mendistribusikan dana BOS, sehingga terdapat indikasi 

penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai program 

pendidikan yang menjadi skala prioritas.  

Model pengelolaan pembiayaan berdasarkan kebutuhan belajar, 

menggunakan pendekatan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity 

based costing. Hal ini ditetapkan karena pendidikan merupakan hasil dari 

aktivitas, dan aktivitas tersebut menggunakan sumber daya yang menyebabkan 

timbulnya biaya, sehingga dana yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan 

efisien atau jelas dasar penggunaannya, dalam menciptakan proses pendidikan 

yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.  

Berikut ini dipaparkan secara komprehensif, kesimpulan secara rinci yang 

merujuk kepada permasalahan yang diteliti di dalam bab IV. 

Pertama, pembiayaan pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Bandung, 

diarahkan kepada proses pendidikan yang dapat membantu mengembangkan 

potensi peserta didik, dengan ditunjang oleh kurikulum berbasis kebutuhan lokal, 

supaya relevan dengan kepentingan atau kebutuhan untuk tumbuh dan 

berkembang secara total berdasarkan keadaan lingkungannya. Hasil temuan 

penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan pembiayaan yang dilakukan 

sekolah belum mampu mengakomodasi PBM yang dapat membekali peserta didik 

dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain itu, masih ada beberapa  

sekolah yang mengimplementasikan kurikulum tingkat satuan pendidikan kurang 

menyentuh kebutuhan belajar peserta didik.  
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Kedua, kebijakan pembiayaan yang ditetapkan merupakan dasar untuk 

menumbuhkan kesadaran dan menggali sumber dana dengan membangun 

kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, supaya proses dalam melaksanakan 

pendidikan dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan program yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, ternyata hasil belajar yang diperoleh peserta 

didik masih dibawah KKM untuk mata pelajaran Matematika dan IPA, serta 

masih ada siswa yang mengulang dan putus sekolah. Selain itu,  dukungan kondisi 

sarana dan prasarana yang kurang memadai, menjadikan PBM kurang menyentuh 

kecakapan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. 

 Ketiga, sumber pendanaan dalam menyelenggarakan pendidikan pada 

tingkat sekolah dasar untuk tahun anggaran 2008, berasal dari APBN Pemerintah 

Pusat, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten, dengan total sebesar 

Rp.358.250.014.738,-. Pada tahun anggaran 2009, alokasi dana yang ditetapkan 

untuk menyelenggarakan pendidikan dasar adalah sebesar Rp. 33.727.294.000,- 

relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2008, hal ini terjadi 

karena pada tahun anggaran 2009 menyesuaikan program kegiatan yang 

dilaksanakan di tahun anggaran 2008, sehubungan adanya program yang belum 

dicapai secara optimal. 

Berdasarkan uraian tersebut, ternyata dana yang bersumber dari APBN 

untuk merehabilitasi ruang kelas belum seluruhnya disalurkan, baru sebesar 

Rp.1.101.600.000,- atau sebesar 30% yang dapat diterima oleh Pemerintah 

Kabupaten Bandung, ini terjadi karena keterbatasan dana Pemerintah Pusat dan 

lokasi SD yang direhab tidak memasukkan aspek perencanaan tata ruang dan 
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aspek legalitas dalam melaksanakan pembangunan gedung sekolah dasar. 

Disamping itu, program yang sumber pendanaannya berasal dari APBD baik dari 

Provinsi maupun Kabupaten, masih banyak yang belum terrealisasikan seperti 

penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun,  peningkatan mutu 

pendidik dan tenaga kependidikan, serta manajemen pelayanan pendidikan. 

Keempat, biaya yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional 

sekolah dasar yang bersumber dari dana BOS, dalam rangka menuntaskan wajib 

belajar pendidikan dasar sembilan tahun, ternyata kurang efektif dilaksanakan. 

Hal ini terlihat dari pencapaian nilai APK, APM, Rata-rata nilai US/UASBN dan 

Tingkat Kelulusan SD tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.  

Walaupun pencapaian program wajardikdas sembilan tahun kurang efektif 

dilaksanakan, tetapi kelayakan penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat SD,  

berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan rumus return on 

investment, diperoleh nilai sebesar 37 %, artinya penyelenggaraan pendidikan di 

SD layak dilaksanakan atau feasible karena akan memberikan pengembalian 

investasi dalam bidang pendidikan sehubungan bertambahnya pengetahuan dan 

keterampilan bagi peserta didik. 

Disamping itu, hubungan manfaat pendidikan dengan biaya yang telah 

dikeluarkan dalam membiayai pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung 

diperoleh nilai sebesar 73%, artinya, biaya yang dikeluarkan untuk 

menyelenggarakan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar, memberikan 

kontribusi sebesar 73%, terhadap produktivitas pembangunan ekonomi.  
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Kelima, implementasi pengelolaan pembiayaan di sekolah dasar, kurang 

memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal sekolah. Lingkungan 

internal sekolah meliputi keadaan peserta didik, kurikulum, tenaga pengajar,  

sarana  dan  prasarana,  manajemen, serta partisipasi masyarakat, sedangkan 

lingkungan eksternal sekolah yaitu tuntutan globalisasi dalam pembangunan 

pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran 

Sekolah yang ditetapkan, berdasarkan pada pengalaman yang sudah dilaksanakan 

sebelumnya, sehingga kurang memperhatikan kegiatan atau aktivitas  proses 

belajar mengajar yang dapat membentuk watak dan karakter peserta didik untuk 

tumbuh dan berkembang secara total. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, maka dalil-dalil 

dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah dasar yang sesuai dengan 

kebutuhan belajar peserta didik dapat disajikan dibawah ini :  

1. merencanakan, mendistribusikan, mengalokasikan dan 

mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pendidikan, merupakan 

rangkaian usaha aktivitas organisasi sekolah dalam pengelolaan pembiayaan 

pendidikan; 

2. pengelolaan pembiayaan berdasarkan program atau kegiatan prioritas belajar 

peserta didik, memperjelas besarnya biaya yang dibutuhkan dalam 

penyelenggaraan pendidikan; 

3. tumbuh dan berkembangnya peserta didik di tingkat sekolah dasar sangat 

ditentukan oleh faktor biaya yang dikelola secara cermat dalam 

menyelenggarakan proses pendidikan; 
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4. merancang sistem pengelolaan pembiayaan pendidikan secara rasional dan 

komprehensif berdasarkan kebutuhan belajar menentukan tercapainya 

efektivitas dan efisiensi penggunaan dana;  

5. Kejelasan penggunaan sumber daya pendidikan khususnya dana, memberikan 

kontribusi terhadap pencapaian hasil pendidikan peserta didik. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut ini implikasi yang 

dapat diutarakan.  

Pertama, belum mampunya sekolah membekali peserta didik yang sesuai 

dengan kebutuhan belajar,  menyebabkan  kompetensi  dan kecakapan dasar yang 

mengarah pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik 

kurang tercapai dengan baik, maka kemampuan dan keterampilan yang diperoleh 

peserta didik untuk tumbuh dan berkembang secara total, kurang sesuai dengan 

tujuan pendidikan sekolah dasar yang telah ditetapkan yaitu membentuk dan 

membangun watak peserta didik yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

Kedua, hasil pendidikan yang diperoleh peserta didik kurang menyentuh 

kebutuhan belajar yang harus dimiliki peserta didik,  maka kegiatan PBM yang di 

dukung oleh sumber daya pendidikan yang tersedia belum mampu 

mengakomodasi pencapaian hasil belajar peserta didik sesuai target yang 

ditetapkan dalam KKM, khususnya mata pelajaran IPA dan Matematika. 
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 Ketiga, anggaran pendidikan sekolah dasar yang dirumuskan dalam RKAS 

tidak dilaksanakan secara optimal, maka proses pendidikan belum sepenuhnya 

mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik yang optimal untuk menciptakan 

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.  

 Keempat, biaya operasional sekolah yang dialokasikan kurang jelas 

pendistribusiannya dalam membiayai kegiatan PBM, maka pendidikan yang 

diselenggarakan kurang didukung oleh sumber daya yang memadai dalam 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan kecapakan dasar 

untuk tumbuh dan berkembang secara total.  

 Kelima, kepala sekolah dalam menyusun RKAS kurang memperhatikan 

kondisi lingkungan internal dan eksternal sekolah, maka kurikulum yang 

ditetapkan kurang mengakomodasi pembentukan watak dan karakter peserta didik 

untuk menciptakan hasil pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta 

didik.  
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C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan secara umum dan rinci, serta implikasi 

sebagaimana yang telah dikemukakan, berikut ini disampaikan sejumlah 

rekomendasi penting. 

1. Bagi Pemerintah Daerah, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Bandung. 

Pertama, pihak Pemerintah Kabupaten, serta Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Bandung, hendaknya menerapkan model pengelolaan 

pembiayaan sekolah dasar berdasarkan kebutuhan belajar, untuk menghitung 

kebutuhan biaya operasional sekolah dalam melaksanakan kegiatan PBM, 

sebagaimana yang telah dipaparkan secara rinci dan komprehensif pada 

pembahasan penelitian di bab IV. 

Kedua, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung hendaknya 

membuat dan menetapkan kebijakan yang mengatur pembiayaan pendidikan bagi 

sekolah dasar yang berada di daerah terpencil, atau mempunyai jumlah siswa yang 

relatif sedikit, agar jumlah dana BOS daerah yang diterima lebih besar secara 

proporsional berdasarkan kondisi geografis sekolah, dan tidak mengacu kepada 

jumlah murid yang terdaftar. 

Ketiga, pendidikan dan pelatihan penyusunan pembiayaan pendidikan 

yang berbasis kinerja hendaknya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Bandung, untuk meningkatkan pemahaman Kepala Sekolah dalam 

membuat perencanaan pengeluaran biaya operasional sekolah dan mengelola 

pembiayaan pendidikan secara rasional, agar akurasi dana yang dialokasikan 
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dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien,  untuk mencapai  hasil pendidikan 

yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. 

Keempat, Pemerintah Kabupaten Bandung hendaknya membangun 

program kerja sama pendampingan dalam menyusun analisis keuangan 

pendidikan untuk mengetahui pola penganggaran dan jenis belanja sektor 

pendidikan pada setiap jenjang pendidikan khususnya di tingkat sekolah dasar, 

dengan memanfaatkan tenaga ahli dari Lembaga Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan yang kompeten. 

 

2. Bagi Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Bandung. 

Pertama,  Kepala Sekolah hendaknya menerapkan model pengelolaan 

pembiayaan sekolah dasar berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik, serta 

mengidentifikasi program atau kegiatan prioritas yang menjadi beban biaya, 

sebagai dasar dalam mengalokasikan dana yang tersedia secara efektif dan efisien, 

sebagaimana yang telah dipaparkan secara rinci dan komprehensif pada 

pembahasan penelitian di bab IV. 

Kedua, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah yang disusun hendaknya 

memuat kegiatan atau aktivitas peningkatan PBM yang menitik beratkan pada 

peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan  dan kecakapan dasar bagi peserta 

didik, dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, 

dalam membentuk watak dan karakter peserta didik untuk dapat tumbuh dan 

berkembang secara total. 
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Ketiga, pengelolaan pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan oleh 

sekolah hendaknya memprioritaskan pada kegiatan peningkatan sarana dan 

prasarana, serta perkembangan aspek kognitif dan kepribadian siswa, agar hasil 

pendidikan dapat mengakomodasi PBM yang sesuai dengan kebutuhan belajar 

peserta didik. 

Keempat, pimpinan sekolah hendaknya membuat strategi pengelolaan 

pembiayaan pendidikan, dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan 

tantangan organisasi untuk menentukan tingkat urgensi kegiatan PBM, agar dapat 

memperjelas pendistribusian atau penggunaan biaya operasional sekolah secara 

transparan, sehingga pengeluaran biaya operasional sekolah yang tidak 

mendukung kegiatan PBM dapat dihindarkan. 

 

3. Bagi para peneliti selanjutnya. 

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan sebagaimana temuan 

dalam penelitian, berikut  ini  program-program yang harus dikaji lebih lanjut oleh 

pihak yang terkait dalam bidang pendidikan dasar.  

a. program peningkatan kompetensi dan profesionalisme bagi tenaga pendidik 

dan kependidikan untuk mampu mendukung proses belajar yang efektif; 

b. program peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berbasis 

kewilayahan dengan harapan peserta didik dapat memelihara budaya daerah 

sendiri; 

c. program peningkatan mutu pendidikan yang menelaah tentang keadaan sarana 

dan prasarana pendidikan sebagai pendukung tercapainya proses belajar yang 
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sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, dan kebijakan tentang 

keberadaan tenaga kependidikan untuk tata usaha di tingkat Sekolah Dasar; 

d. program pelatihan penyusunan anggaran yang berbasis manajemen 

berdasarkan aktivitas bagi setiap kepala sekolah, pengawas dan komite 

sekolah;  

e. program pelatihan yang berkenaan dengan akuntansi keuangan publik dan 

perpajakan bagi setiap kepala sekolah, pengawas, dan guru yang diberi tugas 

sebagai bendahara dana BOS; 

f. kebijakan tentang keberadaan tenaga kependidikan untuk tata usaha di tingkat 

pendidikan dasar, khususnya pada Sekolah Dasar.  


